Ideell förening i Uppland
www.ulliuppland.se
Program:
● Hemslöjdens dag: 4/9 - i år tema Ull och Lin
○

Vi, både styrelsen och flera av våra medlemmar har samlats i
Stadsparken för att presentera våra verksamheter, vår förening i
samverkan med Uppsala Hemslöjdsförening.

● Medlemsaktuellt: först ut 28/9
○

○

○
○

En ny aktivitet där vi möts digitalt i Zoom, oftast sista torsdagen i
månaden under c:a 2 timmar och får del av något aktuellt ullrelaterat
ämne plus en stunds samvaro med diskussion därtill.
Först ut 28/9 kl. 18.00 är det Woolpower som kommer att presentera
företaget, hur framtiden ser ut samt om svensk ull kommer att kunna
användas i löpande produktion.
Den 28/10 kl. 18.00 får vi lyssna till Stefan Moberg vår främsta spinnare
som kommer att berätta om sina projekt och sin verksamhet.
Suzanne Mellgren (Gudruns ullbod) står på tur

● Hemma hos:
○

○

En aktivitet vi haft ett 2 ggr/år, vår och höst där vi träffas Hemma hos
någon medlem och får ta del av hens verksamhet, ullerfarenhet och inte
minst att bara få träffas och prata ull.
Rubriken Hemma hos kommer fortsättningsvis att ligga under
medlemsaktuellt och i november kommer styrelsen att presentera sig!

● Kurser:
○
○

I höst kommer vi att erbjuda en digital kurs med Louise Ström Spångmurs att väva band med brickor! 14/9 - 9/11 2021
I vår en fysisk kurs med Lotta Blom - Tant Kofta att sticka och valka en
kofta 29-30/ 2022
Förtur för medlemmar!

● Julmarknad: lördagen den 27 november
○

I år satsar vi på egen julmarknad igen - jätteroligt! Vaksalaskolans
matsal är bokad den 27 november kl. 11.00-15.00

Tillsammans gör vi skillnad - ullen är på rätt väg!

Ideell förening i Uppland
www.ulliuppland.se
Presentation:
Ull i Uppland är en ideell förening som verkar för tillvaratagandet av ull i Uppland. Föreningen
riktar sig till alla som intresserar sig för ull och skinn, fårägare, hantverkare, konsumenter,
miljöintresserade, företagare osv!
Genom att utgöra en mötespunkt för alla möjliga aspekter av resursen ull kan föreningen bidra till
att utveckla och främja tillvaratagandet av ullen som en värdefull resurs i samhället.
Verksamheten utgörs framför allt av utbildning och skapande av möjligheter för företagande.
Utbildning sker dels internt för medlemmar genom föreläsningar, kurser och studiebesök, dels
utåt mot allmänheten genom att i olika sammanhang sprida kunskap om ullens användbarhet
och fördelar.
Föreningen anordnar även marknader och andra försäljningskanaler för ull- och skinnprodukter,
samt temadagar och träffar för nätverkande.
Ull i Uppland har också utvecklat en märkning för ullprodukter som medlemmar kan ansöka om
att få använda. Denna märkning syftar till marknadsföring, folkbildning och utveckling av
ullprodukter.
Du är varmt välkommen att bli medlem i Ull i Uppland, både som aktiv och stödjande medlem.
Alla är lika viktiga för föreningen. För medlemsavgiften på 250 kr får du bla. tillgång till våra
aktiviteter och möjlighet att ansöka om att få använda märkningen Ull i Uppland.

Föreningens bankgiro - 5073-0365 eller Swish - 1231310705
OBS ange kontaktuppgifter!
Några medlemsförmåner:
● Förtur till våra kurser!
● Egen medlemssida på vår gemensamma www.ulliuppland.se
● Möjlighet att använda taggen - UiU:s kvalitetsmärkning! se mer info här!
● Bidrar till att främja tillvaratagandet av en närproducerad och miljöanpassad
resurs

Tillsammans gör vi skillnad - ullen är på rätt väg!

